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BAB 4  

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dan rancangan 

penelitian yang digunakan adalah Cohort Retrospective. 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Data penelitian diambil di Cleft Lip and Palate (CLP) Center Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2011-2017 pada 11-18 

Juni 2018. 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pasien yang mengalami 

sumbing bibir bilateral di Cleft Lip and Palate (CLP) Center Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2011 -2017.  

4.3.2 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pasien 

sumbing bibir bilateral di Cleft Lip and Palate (CLP) Center Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2011 – 2017 

yang sesuai kriteria inklusi. 

4.3.3 Teknik Pengambilan Sampel  

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah total sampling.  
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4.3.4 Karakteristik Sampel Penelitian 

4.3.4.1 Kriteria Inklusi : 

a. Pasien sumbing bibir bilateral sudah melakukan operasi 

b.Terdapat riwayat data foto sebelum operasi 

c. Terdapat riwayat data foto sesudah operasi 

d. Usia 3 bulan – 18 tahun 

4.3.4.2 Kriteria Eksklusi : 

a. Pasien belum lepas jahitan 

4.3.5 Variabel Penelitian 

4.3.5.1 Variable Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat 

keparahan sumbing bibir atau tanpa langit-langit sebelum 

operasi. 

4.3.5.2 Variable Tergantung 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah kualitas 

scar pasca operasi. 

4.3.6 Definisi Oprasional 

No 

 

Variable Definisi Operasional Indikator 
Cara 

Pengukuran 

Kategori 

Hasil 

Pengukuran 

Skala 

1. Tingkat 
keparahan 
sumbing 
bibir 

Tingkat keparahan 
sumbing bibir yang 
diukur menggunakan 
skor penilaian subjektif. 
Tingkat keparahan 
sumbing bibir dibagi 
menjadi tiga yaitu:  
- Ringan : mengalami  
sumbing bibir < ½ dari 

- Ringan 
- Sedang 
- Berat 

Melihat 
dokumentasi 
foto riwayat 
pasien CLP 
Center FK 
UMM 2011-
2017 
 

- Ringan 
- Sedang 
- Berat 
 

Ordinal 
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batas bawah bibir bagian 
atas hingga dasar hidung 
- Sedang : kedua sisi 
bibir mengalami sumbing 
bibir ≥ ½ atau salah satu 
sisi bibir mengalami 
sumbing bibir ≥ ½  
dengan sisi lainnya 
mengalami sumbing bibir 
< ½ dari batas bawah 
bibir bagian atas hingga 
dasar hidung atau salah 
satu sisi bibir mengalami 
sumbing bibir komplit 
- Berat : kedua sisi bibir 
mengalami sumbing bibir 
komplit  

2. Kualitas 
Scar 

Kualitas Scar yang 
tampak pada pasien pasca 
operasi. Penilaian secara 
subjektif dengan menilai 
penjumlahan skor dari 
hypertrophy 
(peninggian), 
discoloration (perbedaan 
warna antara scar dan 
warna kulit), spreading 
(pelebaran), dan suture 
marks (bekas jahitan) 
pada masing-masing sisi 
bibir lalu skor kedua sisi 
bibir dijumlahkan.  

- Hypertrophy 
(peninggian) 

- Discoloration 
(perbedaan 
warna scar dan 
warna kulit) 

- Spreading 
(pelebaran 
scar) 

- Suture marks 
(bekas jahitan) 

Melihat 
dokumentasi 
foto riwayat 
pasien CLP 
Center FK 
UMM 2011-
2017 
 

- Buruk: 0-5 
- Sedang: 6-11 
- Baik: 12-16 

Ordinal 

3. Hypertrophy 
(peninggian) 

Terdapat gambaran 
Hypertrophy 
(peninggian) scar pada 
pasien sumbing bibir 
pasca operasi. 

-  Tampak nyata 
-  Sedang 
-  Tidak tampak 
nyata 

Melihat 
dokumentasi 
foto riwayat 
pasien CLP 
Center FK 
UMM 2011-
2017 
 

- Tampak 
nyata: 0 

- Sedang: 1 
- Tidak 

tampak 
nyata: 2 

Ordinal 

4 Discoloration 
(perubahan 
warna) 

Terdapat gambaran 
Discoloration (perubahan 
warna) scar dengan warna 
kulit sekitarnya pada 
pasien sumbing bibir 
pasca operasi 

-  Tampak nyata 
-  Sedang 
-  Tidak tampak 
nyata 

Melihat 
dokumentasi 
foto riwayat 
pasien CLP 
Center FK 
UMM 2011-

- Tampak 
nyata: 0 

- Sedang: 1 
- Tidak 

tampak 
nyata: 2 

Ordinal 
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2017 
 

5 Spreading 
(pelebaran) 

Terdapat gambaran 
Spreading (pelebaran) 
scar sehingga tidak 
sesuai dengan luka insisi 
pada pasien sumbing 
bibir pasca operasi 

-  Tampak nyata 
-  Sedang 
-  Tidak tampak 
nyata 

Melihat 
dokumentasi 
foto riwayat 
pasien CLP 
Center FK 
UMM 2011-
2017 
 

- Tampak 
nyata: 0 

- Sedang: 1 
- Tidak 

tampak 
nyata: 2 

Ordinal 

6 Suture 
marks 
(bekas 
jahitan) 

Terdapat gambaran 
Suture marks (bekas 
jahitan) pada pasien 
sumbing bibir pasca 
operasi. 

-  Tampak nyata 
-  Sedang 
-  Tidak tampak 
nyata 

Melihat 
dokumentasi 
foto riwayat 
pasien CLP 
Center FK 
UMM 2011-
2017 
 

- Tampak 
nyata: 0 

- Sedang: 1 
- Tidak 

tampak 
nyata: 2 

Ordinal 

 

4.4 Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

rekam medis tahun 2011 - 2017 yang didapat dari CLP center FK UMM. 
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4.5 Prosedur Penilitian 

4.5.1 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Proses Pengumpulan Data  

Peneliti datang ke CLP Center Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk meminta data rekam medis serta hasil 

     Populasi  

(seluruh pasien sumbing bibir th 2011-2017) 

Menilai kualitas scar pada foto yang 

terdapat pada data 

Ringan 

Sampel sesuai kriteria inklusi 

Berat  Sedang 

Hypertrophy 
(peninggian) 

Spreading 
(peleberan) 

Discoloration 
(perubahan 
warna) 

Suture marks 
(bekas  
jahitan) 

   Analisis Data  

Laporan  
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foto sebelum dan sesudah operasi sumbing di Cleft Lip Palate Center 

periode 2011-2017. Peneliti mendapatkan jumlah populasi yang ada lalu 

dipilih sesuai kriteria inklusi dengan mempertimbangkan kriteria 

eksklusi. 

4.6 Analisis Data 

Penelitian ini memakai uji korelasi Spearman. Jika didapatkan p < 0,05  

dapat disimpulkan korelasi bermakna dan p> 0.05 yang berarti korelasi tidak 

bermakna.  

 


